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O que é 

REDESIMPLES?

• Conjunto de sistemas informatizados, interoperáveis colocados

à disposição do cidadão para realizar o processo de registro e

legalização das pessoas jurídicas no âmbito da União, Estados

e Municípios, conforme disposto na Lei Complementar

123/2006 e na Lei 11.598/2007;

• Os sistemas REDESIMPLES estão sendo implementados para

garantir a linearidade e a unicidade deste processo, sob a

perspectiva do usuário, integrando todos os atores que

dele participam;
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INTEGRAÇÃO

Prefeitura

41 Integrados com Alvará 

via REGIN;

38 integrados com análise 

de viabilidade via REGIN

Fim do DOCAD –

Inscrição automatizada
Decreto 46.006 de
30/05/2017 - prazo 3 dias
para abertura de empresas

Em breve Em breve
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Processo digital

Prepara a documentação 
utilizada junto com o 

contrato padrão

Preenche a viabilidade 
e realiza a reserva de 

nome

Gera o DBE
Gera boleto para 

pagamento
Realiza o pagamento

Gera o protocolo da JUCERJA 
junto com os demais 

documentos. (Contrato 
Padrão, Declaração, FIT,  Capa 

...) 

Acessa o Protocolo WEB, 
informa o nº da viabilidade 
e DBE, anexa as imagens e 
assina com o certificado 

digital

Aguarda assinaturas 
pendentes via portal 

web da JUCERJA

Importa arquivos do 
banco e realiza a 

conciliação bancária

Serviço de distribuição 
automático designando o 

responsável pelo julgamento

Julgador(es) analisa(m) o 
processo.

FIT com uso do S9 e S11

Autentica o processo 
gerando NIRE ou ALT e 

o CNPJ

Disponibiliza o documento digital Conferência do cadastro
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Processo híbrido

Gera boleto para 
pagamento

Realiza o pagamento

Acessa o Protocolo 
WEB, informa o nº da 
viabilidade e DBE, e 
cria o protocolo da 

JUCERJA junto com os 
demais documentos. 

(Contrato Padrão, 
Declaração, FIT,  Capa 

...) 

Imprime a capa e os outros 
documentos necessários     para 

anexar ao processo

Apresenta no balcão da 
JUCERJA o processo, demais 
documentos, boleto pago e 
capa do protocolo gerada

Atendente confirma 
recebimento do processo via 

tela resumida e gera duas 
etiquetas do processo

Atendente encaminha processo 
físico para ilha de digitalização

Digitalizador digitaliza todos os 
documentos e associa ao 

protocolo cadastrado na web

Digitalizador encaminha 
processo para arquivamento 

temporário no protocolo

Prepara a documentação 
utilizada junto com o contrato 

padrão

Preenche a viabilidade 
e realiza a reserva de 

nome

Gera o DBE
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FLUXO DE REGISTRO/LEGALIZAÇÃO

Viabilidade*

DBE

Protocolo Web 
(JUCERJA)

CNPJ

Legalizações

* Abertura;

* Alteração de Nome, Endereço, 

Natureza Jurídica, Atividades 

Econômicas, Tipo de Unidade e 

Forma de Atuação.
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MARCOS DA INTEGRAÇÃO
RIO DE JANEIRO

JUL/2009 JUL/2010 JUN/2011 MAI/2012 JUL/2014 OUT/2015
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MARCOS DA INTEGRAÇÃO
RIO DE JANEIRO

JUN/2016 OUT/2016 MAI/2017 JUN/2017JUL/2016 JUL/2017
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MARCOS DA INTEGRAÇÃO
RIO DE JANEIRO

NOV/2017 20182018 Novas Etapas
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Problemas de login – sif3@jucerja.rj.gov.br ;

• Capital zerado – última alteração anterior ao Real. Se empresa estiver

arquivando alteração, incluir evento de alteração de capital. Se for

baixa, enviar e-mail para atendimento@jucerja.rj.gov.br ;

• Pessoa com evento xxx e sem registro na Jucerja – enviar e-mail para

atendimento;

• A opção OUTROS só deverá ser utilizada nos casos de processo SEM DBE -

As atas que envolvam alteração de dados, abertura de filial, etc.,

deverão ser protocoladas como Ato de ALTERAÇÃO;
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Transformação:

 Em dois processos:

 Sempre que envolver Empresário Individual;

 Demais naturezas – opcional;

 Pagamento de duas taxas (uma de transformação e outra de

abertura);

 No início do protocolo web, informar tipo jurídico e porte

atuais e o novo tipo jurídico e porte, nos respectivos campos;
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Transformação:

 Em dois processos:

 Empresa Atual – Processo de Extinção (Ato 003) + Evento de

Transformação (046). Sem DBE e viabilidade. Documento que

delibera pela transformação da empresa;

 Empresa Transformada – Processo de Abertura por

Transformação (Ato 005/080/090) + Evento de Transformação

(046). DBE e Viabilidade obrigatórios. Documento que regerá a

nova empresa;

 O processo de extinção NÃO gerará a baixa efetiva da empresa.

O nome extinção é um conceito utilizado pelo sistema. Quando

o processo for arquivado, o nire atual fica com a situação

EXTINTA POR TRANSFORMAÇÃO;
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Transformação:

 Em um único processo:

 Quando NÃO envolve Empresário Individual;

 Pagamento de uma taxa de transformação;

 No início do protocolo web, informar tipo jurídico e porte atuais;

 Processo de Alteração (Ato 002) + Evento de Transformação

(046);

 DBE e Viabilidade obrigatórios;

 Documento que delibera pela transformação da empresa e que

possui a consolidação da nova empresa (único documento);
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Conversão Sociedade Simples para Empresária:

 Não se trata de Transformação;

 Ato de abertura (005/080/090) com evento de conversão (040), pois

a empresa não tem nire;

 Se tiver abertura de filial, necessita da viabilidade;

 Se converter filiais também, incluir eventos no mesmo processo;

• Cisão:

 Ato: 002 – Alteração e o evento: 044 – Cisão Parcial.
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Alterações sem DBE:

 Atos cuja alteração não possui evento no CNPJ:

 Dados de sócio: estado civil, data de nascimento, endereço;

 Mudança na descrição do objeto sem alterar CNAE;

 Alteração em cláusula contratual (que não envolva alteração

cadastral) Ex.: poderes de administração;

 Esses processos deverão ser protocolados como Ato de Alteração

(002) + evento 051 – Consolidação de Contrato/Estatuto;

• Enquadramento divergente Jucerja x RFB:

 Incluir DBE com evento 222 e porte compatível com a Jucerja.
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Processo Digital:

 Apenas e-CPF A3 (ICP-BR);

 Somente as pessoas indicadas no QSA da empresa poderão assinar

o documento, após o deferimento;

 Ao assinar, a pessoa deverá estar conectada com seu login;

 Quanto TODOS tiverem assinado, o documento será autenticado;

 Não tem como mudar a modalidade do processo após o

recebimento do mesmo;

 Desconto para processos de abertura nessa modalidade (10%).
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Documento Digital:

 Disponível após a autenticação do processo;

 O documento está disponível para download e aparece a

mensagem “Nenhum resultado encontrado”.

 Digitar o protocolo e o hash com os traços (hífen).

 Utilizar o Visualizador de documentos da Jucerja – utilizar o Internet

Explorer;
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Abertura de Filiais:

 Se matriz RJ sendo constituída – processo de abertura;

 Se matriz RJ já constituída – processo de alteração;

 Se matriz em outra UF e não tem filial RJ – processo de abertura;

 Se matriz em outra UF e tem filial RJ ativa – processo de alteração

(informar o nire da filial RJ no processo);

 Se abertura de N filiais, informar a quantidade no evento para a

geração correta dos nires;

 Se estiver em ATA, protocolar como Ato de abertura ou alteração,

respeitando as regras acima.

01/03/2018 19



JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Filial com condição de matriz - Evento RFB 246:

 Evento exclusivo da RFB. Não existe evento igual no registro

empresarial;

 No registro existem as seguintes possibilidades:

 Matriz e Filial RJ – alteração de endereço de ambas;

 Matriz em outra UF, Filial RJ – Inscrição de transferência da

sede e Transferência de filial para outra UF;

 Matriz RJ, Filial em outra UF – Transferência de Sede para outra

UF e Inscrição de Transferência de Filial;
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Filial com condição de matriz - Evento RFB 246:

 O DBE 246 só poderá ser deferido após o registro de matriz e filial,

pois para deferimento é preciso o nire atualizado de ambas;

 O DBE 246 será analisado pela Junta da futura matriz, ou seja,

onde a filial está atualmente;

 Se a filial for extinta no mesmo ato, será feita de forma manual no

cadastro, após deferimento do DBE;

 Para protocolo web, será necessário token – contatar o

redesim@jucerja.rj.gov.br.
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Redesim:

 Nos casos de empresas que abram matriz e filial, ou filiais,

ao mesmo tempo, o DBE das filiais só poderá ser feito após o

registro;

 Para o DBE da filial, atualmente, o coletor exige o CNPJ da

matriz;

 A empresa precisa contatar o setor REDESIM quando o

processo finalizar;

 Os dados da filial não são enviados aos demais entes, até

que o CNPJ seja gerado.
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Redesim:

 Pedidos de Legalização, solicitados através do REGIN,

possuem protocolo iniciado por RJP, semelhante a

viabilidade;

 Pedidos de Legalizações originadas da Jucerja, ou seja, de

ato recém registrado, iniciam por 002018, por exemplo. É o

número do protocolo da JUCERJA;

 Pedidos de Viabilidade sempre iniciarão por RJP;

 Pedido de Legalização da PCRJ, apenas através do Carioca

Digital.
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Redesim:

 Nos pedidos de Legalização, o usuário não preencherá nenhum dado de

empresa (exceto RFB). Os dados serão carregados da base da Jucerja, no

momento do envio a Instituição;

 O REGIN apenas pedirá informações adicionais, pertinentes a Instituição

(ex.: informações complementares, formulário CBMERJ, IPTU);

 Esse tipo de pedido não é válido para trâmite na Jucerja. Esse aviso

aparece em vermelho no relatório do pedido;

 O setor REDESIM só defere DBE’s de legado com até 1 (um) ano do registro.

Passada essa data, o usuário deverá atualizar o CNPJ diretamente na RFB;

 Para análise da Jucerja, informar que o ato ainda não foi registrado.
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Redesim:

 Nome do DBE divergente do nome da viabilidade – os dados da

viabilidade enviados para a RFB não podem ser alterados. Caso a

empresa faça uma busca de reentrada de nome, alterando o nome da

viabilidade, este ficará divergente do DBE. Porém não se faz necessário

preenchimento de outro pedido de viabilidade. O nome válido é o que

consta da viabilidade e o protocolo web carrega este nome no

processo. No momento do deferimento do DBE, o sistema enviará o

nome correto para a RFB. Assim, o CNPJ conterá o nome correto;

 Pendência na Validação – enviar e-mail para redesim@jucerja.rj.gov.br,

informando o número do protocolo e colocando assunto na mensagem

“REGIN: Pendência na Validação”.
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Redesim:

 Token – chaves previamente geradas pelo setor REDESIM para

preenchimento no protocolo web, quando não é possível preencher

viabilidade e/ou DBE.

 Espólio

 Alvará já atualizado na Prefeitura

 Empresas com CNPJ inativo que precisam reativar registro com

alteração contratual;

 Abertura de Filial/Inscrição de Transferência de sede ou filial

de outra UF/Conversão que possua ato com rerratificação;

 Empresas no RCPJ com natureza de Junta que precisam 

realizar a “conversão” – Soc. Empresária LTDA e Empresário 

Individual;
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• Redesim:

 Token:
 Alguns casos relacionados a PCRJ, por conta da CPL. Ex.: Se a empresa 

quer apenas incluir um CNAE cujo CAE já esteja em seu alvará, não 

consegue cadastrar CPL.

 O usuário deverá enviar e-mail para o REDESIM, com as seguintes 

informações: 

o Cópia do contrato social; Viabilidade (se existir) ; Ato/Evento; Nire (se 

existir); CNPJ (se existir); Nome empresarial; Representante Legal (Nome 

e CPF ); Sócios (Nome e CPF); Login do Portal da Jucerja ; CPF do Login ; 

E-mail associado ao login.

 Após o registro, a empresa deverá se dirigir a RFB para efetuar atualização 

do CNPJ através de processo administrativo (exceto evento 246). 
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• SEFAZ-RJ:

 Em caso de dúvidas, consultar o DÚVIDAS FREQUENTES de nosso Portal,

grupo REDESIM-RJ/SEFAZ-RJ;

 Caso a dúvida persista, enviar um e-mail ao redesim@jucerja.rj.gov.br ou

atendimentocadastro@fazenda.rj.gov.br;

 Protocolos onde na informação conste o seguinte: “Favor corrigir os erros

indicados e reenviar o pedido.”. Encaminhar e-mail para

redesim@jucerja.rj.gov.br para correção do cadastro da empresa. Depois

que o cadastro for corrigido, o pedido será reenviado;

 Uma vez os dados recepcionados com sucesso pela SEFAZ-RJ, as

inscrições só serão processadas na madrugada;

 Para corrigir inscrição – pedido de Legalização.
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JUCERJA

Pedido de Legalização – CNPJ Legado

• Casos de CNPJ

desatualizado, ou inexistente,

cujo registro se deu há algum

tempo;

• Usuário preenche os dados

pois os eventos são

pertinentes a atualização,

diferente da Legalização;

• Não gera análise para

nenhuma Instituição. Os

dados são enviados para a

RFB após finalização do

pedido, para cadastro do DBE
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• MEI:

 Não existe transformação de MEI para Empresário Individual. Todo

MEI já é Empresário Individual;

 Após desenquadramento, arquivar alteração contratual;

 Transformação quando alterar natureza para LTDA, Eireli;

 Todo MEI já é ME no CNPJ;

 Registro não localizado, desatualizado ou Sistema pedindo para

contatar o Redesim - enviar e-mail para redesim@jucerja.rj.gov.br,

anexando as cópias da declaração CCMEI, consulta Optantes da

RFB (para verificar a data de saída do SIMEI), cartão CNPJ, informar

o estado civil e regime de bens do empresário e informar se houve

alteração de dados ao longo da existência do MEI
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JUCERJA

Dúvidas/Orientações

• MEI:

 Se a data efeito do desenquadramento for futura, o arquivamento

na Jucerja só poderá ser feito após essa data, exceto se alterar a

natureza jurídica;

 MEI, quando enquadrado no SIMEI ou data efeito futura, não

consegue fazer DBE de alteração de dados – apenas através do

Portal do Empreendedor;

 DBE quando data efeito futura ou o CNPJ ainda enquadrado no

SIMEI – apenas se alterar natureza jurídica;

 Viabilidade de alteração com tipo de empresa MEI – não vai para

RFB. Vale apenas para análise da Prefeitura.
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Orientações

 Leia o Guia de Referência e o Manual de Usuário Jucerja;

 Procure as informações no “Dúvidas Frequentes”;

 Sempre enviar e-mail com o maior número de informações possível –

Nire, CNPJ, Boleto, Tipo de Processo(Ato/Evento), DBE, Viabilidade, 

cópia do ato a ser registrado, cópia da FIT com exigência, telas com 

os passos feitos, descrição do erro, etc;

 Caso ocorra exceção, copie o código do erro e cole-o no corpo da 

mensagem, não envie apenas a imagem;

 Navegue pelo Portal e leia todas as informações para conhecer a 

plataforma;



Pedido de Viabilidade

REGIN

02/05/2018 33



Pedido de Viabilidade

REGIN
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Pedido de Viabilidade

REGIN
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Pedido de Viabilidade

REGIN
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Pedido de Viabilidade

REGIN
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Coletor Nacional RFB –

Pedido de CNPJ (DBE)
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Coletor Nacional RFB –

Pedido de CNPJ (DBE)
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Protocolo Web

Viabilidade e DBE
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Protocolo Finalizado

Legalizações e Licenças
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Protocolo Finalizado

Alvará Online - PCRJ
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Protocolo Finalizado

Alvará Online - REGIN
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Protocolo Finalizado

Certificado de Aprovação CBMERJ Online
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Protocolo Finalizado

Certificado de Aprovação CBMERJ Online
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Protocolo Finalizado

Certificado de Aprovação CBMERJ Online
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Protocolo Finalizado

Certificado de Aprovação CBMERJ Online
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Protocolo Finalizado

Certificado de Aprovação CBMERJ Online
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Protocolo Finalizado

Resposta SEFAZ-RJ
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Municípios do Estado do Rio de Janeiro
Sistema de Registro Integrado - REGIN

02/05/2018 50



JUCERJA

Atendimento ao Usuário

• Protocolo Web

 Telefones: (21) 2334- 5409

(21) 2334- 5410

(21) 2334- 5479

 E-mail: atendimento@jucerja.rj.gov.br

01/03/2018 51

mailto:atendimento@jucerja.rj.gov.br


JUCERJA

Atendimento ao Usuário

• Setor Redesim-RJ Jucerja:

 Telefones: (21) 2334-5498/ 2334-5499

 E-mail: redesim@jucerja.rj.gov.br

• RCPJ-RJ:

 E-mail: regin@rcpj-rj.com.br

• PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

 E-mail:

atendimentoriomaisfacilnegocios@rio.rj.gov.br
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